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Syftet med denna guide är att uppmuntra sjöfarare och 
aktörer inom sjöfarten att tillsammans utveckla säkerheten. 
I guiden har samlats resultat, lärdomar och insikter från 
forskningsprojektet Utvärdering och utveckling av säker-
hetskulturen inom sjöfarten – kontroll av mänskliga fakto-
rer ger bättre säkerhet (Merenkulun turvallisuuskulttuurin 
arviointi ja kehittäminen - parempaa turvallisuutta inhimil-
listen tekijöiden hallinnalla) (SeaSafety). 

Det är allmänt känt att i grunden till avvikande händelser, 
tillbud och olyckor ligger ”svagheter i säkerhetskulturen” 
eller ”den mänskliga faktorn”. Men vad betyder det?
Vad är det som inte fungerat i praktiken? Denna guide 
strävar efter att studera de mycket abstrakta termerna kring 
den mänskliga faktorn och säkerhetskultur och göra dem 
lättförståeliga. Termen mänsklig faktor har ofta en negativ 
prägel i allmänt språkbruk. I denna guide läggs fram ett 
nytt perspektiv på och ett nytt sätt att bruka denna term. 
Vad har vi gjort rätt och varför? Vad har vi lärt oss? Vad 
skapar säkerhet? Säkerhet är i allmänhet i sista hand då 
människor gör saker på rätt sätt.

I SeaSafety-projektet var ett positivt sätt att tänka om 
säkerhet den centrala idén: vi tillämpade verktyg och mo-
deller som stöder säkerheten på arbetsplatsen i samarbete 
mellan olika aktörer inom sjöfart. Ett positivt säkerhetstän-
kande gynnar alla aktörer inom sjöfarten: rederiers perso-
nal och ledning, myndigheter, branschexperter, utbildare, 
företagshälsovården och arbetarskyddet. Till exempel stärks 
förståelsen av hur ens eget agerande inverkar på säkerhe-
ten genom att avvikande händelser förs fram öppet och 
behandlas i inlärningssyfte samt genom att sprida insikter 
och lärdomar. 

Genom samarbete kan vi som ett system förutse avvikelser 
och olyckor eller lindra följderna av avvikande händelser 
som redan inträff at. Eff ekterna av störningar och risker för-
blir lindringa, sker mer sällan och vi förstår varför och hur 
de uppstår. 

Bästa
läsare!

ISBN 978-952-261-713-2 (pdf) 3.2.2.



Några ord om 
SeaSafety
-projektet

 

SeaSafety-projektet bestod av inledande frågor, fyra workshop-
par, intervjuer och arbetsplatsbesök samt en slututvärdering. 

Projektet sporrades och hölls igång av de instanser och perso-
ner som deltog i det och deras vilja att lära sig samt förstå och 
främja sjöfartssäkerheten. 

Projektet genomfördes i samarbete mellan Arbetshälsoinstitu-
tet, de tre rederierna TallinkSilja, Bore och Strömma, Trafi ksä-
kerhetsverket Trafi , Sjötrafi kledningen vid Trafi kverket, Passa-
gerarfartygsföreningen, social- och hälsovårdsministeriet och 
ansvarsområdet för arbetarskydd vid Regionförvaltningsverket i 
Södra Finland. Projektet fi nansierades av Arbetarskyddsfonden 
och Trafi , till vilka riktas ett varmt tack. Arbetshälsoinstitutets 
forskargrupp ledde och samordnade projektet. Genomförandet 
av projektet stöddes och styrdes av en styrgrupp, vars medlem-
mar vi tackar varmt!

Projektets övriga produkter, resultat och andra språkversioner 
om denna guide fi nns på webbsidan www.ttl.fi /seasafety

SeaSafety forskargrupp medlemmen var Anna-Maria Teperi, 
Vuokko Puro, Päivi Miilunpalo, Pia Perttula, Henriikka
Ratilainen, Maria Tiikkaja ja Maria Sihvola.
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Säkerhetskulturen
– vårt sätt att agera

när det gäller
säkerhet

Det fi nns tiotals defi nitioner av säkerhetskultur och även 
experterna inom branschen företräder olika skolor. För-
enklat är det vi alla som skapar säkerhetskulturen på våra 
arbetsplatser, även du. Säkerhetskulturen är företagets sätt 
att agera när det gäller säkerhet – det vill säga säkerheten 
inbegriper och påverkas av vardagliga praxis för att säker-
ställa och främja säkerheten. 

SAFETY I
ett traditionellt sätt att
förverkliga och utveckla

säkerheten

Skillnader mellan traditionella och nya tankesätt (Hollnagel 2014; Reason 2008). 

SAFETY 2
ett nytt sätt att förverkliga 

och utveckla säkerheten

Säkerhet = risken för oönskade händelser är så 
låg som möjligt 

Reaktivt sätt att agera: säkerheten utvecklas ge-
nom att eliminera risker, misslyckanden, misstag 
och uppkomsten av dem

Faktorer som försämrar säkerheten lyfts fram, 
”vad gick fel”  

Människor ses som felkällor, riskfaktorer eller 
risker 

Säkerhet = så många saker som möjligt löper utan 
problem och lyckas

Förutseende sätt att agera: händelser identifi eras 
och förutses

Faktorer som främjar att saker görs på rätt sätt och 
att säkerhet lyfts fram

Man accepterar att det i människans sätt att agera 
alltid förekommer variation och att förutsättning-
arna för hur hon agerar har begränsningar som 
förutsätter anpassning 

Exempel: man skapar nya verksamhetsmetoder, 
undviker felsituationer, lindrar följder, kompenserar 
för bristande resurser och ser till att arbetet sköts 
på rätt sätt

Människor ses som resurser (”räddare”) som 
medför i systemen fl exibilitet, anpassbarhet och 
tolerans i ständigt föränderliga arbetssituationer 

Den senaste tiden har det inom säkerhetsforskningen lyfts 
fram ett nytt tänkesätt (Hollnagel 2014) som syftar till att 
göra säkerhetstänkandet positivare och mer förutseende.
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??Kan du identifi era
avvikande situationer

i ditt arbete?
Och saker

som löper bra?

Uppmuntras man på din arbetsplats/ditt far-
tyg till att rapportera avvikande situationer?

Om frågorna ovan är oklara, ska du ta upp saken med
arbetarskyddsfullmäktige eller din närmaste chef, eller 
någon annan i linjeledningen, till exempel fartygets befäl. 
I vissa situationer kan företagshälsovården vara den bästa 
instansen för att föra ärendet vidare, antingen i samband 
med besök på mottagningen, periodiska kontroller eller 
arbetsplatsutredningar.

I denna guide används det allmänna begreppet avvikan-
de situation för att beskriva alla avvikande och oönskade 
situationer med avseende på säkerheten inom sjöfarten. 
Begrepp, såsom tillbud, olycka, överensstämmelse med 
kraven, haveri och skada används, men begreppen har inte 
etablerats enhetligt bland de olika aktörerna inom sjöfar-
ten.

Läs mer om termerna i bilaga 6. 

Vilka (oönskade) händelser/avvikande situ-
ationer kan uppstå på fartyget under ditt 
arbets-/vaktpass?

Vet du hur man anmäler avvikande situationer?

Till vem görs anmälan?

Hur behandlas din anmälan,
var fi nns informationen?

Får du respons på din rapport?
Eller om korrigeringsåtgärder?

Kan din anmälan äventyra din ställning 
i arbetsgemenskapen?

Man kan alltid ta lärdom av saker som löper bra i arbetet 
och saker som ”gått normalt enligt planerna”. Säkerheten 
kan vidareutvecklas och stärkas med befi ntliga fungerande 
verksamhetsmodeller och -metoder, om man fästerupp-
märksamhet vid en fungerande verksamhet och saker som 
gjorts rätt och lyfter fram dem och analyserar demnärmare. 

Det är också nödvändigt att identifi era och synliggöra olika 
avvikande situationer som inträff ar i arbetet så att man kan 
förbättra säkerhetsaspekterna i praktiken och ta lärdom av 
dem. 

Vilka saker löper bra i ditt arbete?
Vad gör ni i allmänhet bra?

Vilka säkerhetsrisker förekommer
i ditt arbete?

Vilka lindriga avvikande situationer har du 
påträff at i ditt arbete som sjöfarare?

Har du under din karriär råkat ut för
allvarliga olyckor eller tillbud?
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MÅTTLIGT AVVIKANDE SITUATIONER
t.ex. problem med navigationsanordningen, svåra väde

förhållanden, våldsamma kunder

LINDRIGT AVVIKANDE SITUATIONER
t.ex. verbala hotelser, mycket trafi k

ALLVARLIGA
AVVIKANDE

SITUATIONER
t.ex. lasten rör på sig, 
black out-situationer, 

surrningen brister

ANALYS AV SÄKERHETSLÄGET

Bild 1 Här intill fi nns exempel på avvikande situationer med olika svårighetsgrader, vilka identifi erades i sjöfart-
sprojektet. En tom mall fi nns i bilaga 1.

! I det bifogade verktyget har man utnyttjat den klassiska modellen som används inom säkerhetsfors-
kning och som är känd som s.k. Heinrichs förhållande (Heinrich, 1931). Modellen visar att det alltid 
fi nns mångfaldigt fl er lindrigt avvikande situationer i förhållande till måttligt och allvarligt avvikande 
situationer. Därtill kan de orsaker och påverkningsmekanismer som lägger grunden till lindrigt avvi-
kande situationer vara desamma som för allvarligt avvikande situationer.
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Det nuvarande säkerhetstänkandet betonar saker som görs på rätt sätt och eff ektiva åtgärder som människor 
vidtar för att även klara av svåra situationer så att de inte förvärras. Säkerhet är således inte enbart att identi-
fi era och beräkna risker och misstag, utan även att identifi era vad man gör bra och professionellt samt att bli 
medveten om olika situationer. 

”De här direkta frågorna är bra 
och det är bra att man inte frågar 
vad som gjordes fel utan vad som 
kunde ha gjorts bättre. Det är en 
betydligt positivare fråga och får 
en att börja fundera på hur det 

här kan utvecklas.”  

”Det var nytt och bra att 
gå igenom avvikande 

situationer. ” ””
Hur ska man

åtgärda och analysera
avvikande

situationer?

!

Med hjälp av följande modell/verktyg kan du fundera kring 
en avvikande situation eller störningssituation som du råkat 
ut för på arbetsplatsen och hur ni agerade (bild 2). Beskriv 
med hjälp av modellen vad som hände före den avvikande 
situationen, under den och efter situationen. Fundera kring 
och anteckna även de saker som ni gjorde bra och vad ni 
kunde ha gjort bättre i händelseförloppets olika skeden.
Det fi nns rum att skriva i analysmallen i bilaga 3. 

Bild 2
Analys av 
avvikande 
situationer 
och stör-
ningssitua-
tioner.

Ofta föregås avvikande situationer av någon slags sig-
nal, eller personalen har redan en viss uppfattning om 
vad som kan ske utifrån tidigare rapporter, diskussioner 
eller erfarenhet.

Har du varit i en situation där du genom att förutse och 
åtgärda situationen kunde ha förhindrat en avvikande 
situation eller lindrat dess följder?

FALLANALYS  

Kan du analysera säkerhetsavvikelser på arbetsplatsen och bedöma åtgärderna som vidtas för att 
lösa säkerhetsavvikelser? Beskriv vad som skett i varje skede (före, under, efter situationen) och 
beskriv hur ni agerade. 

FÖRE SITUATIONEN 
Vad kunde vi ha gjort bättre? 

UNDER SITUATIONEN 
Vad kunde vi ha gjort bättre? 

FÖRE SITUATIONEN Vad hände? 

EFTER SITUATIONEN  Vad hände? 

UNDER SITUATIONEN Vad hände? 

FÖRE SITUATIONEN 
Vad gjorde vi bra?

UNDER SITUATIONEN 
Vad gjorde vi bra?

EFTER SITUATIONEN 
Vad gjorde vi bra?

EFTER SITUATIONEN 
Vad kunde vi ha gjort bättre? 
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Stöder din chef och rederiets ledning skötseln av 
säkerhetsaspekter?

Förs saker som utomstående revisorer upptäcker 
vidare?

Är instruktionerna för ditt arbete tydliga?
Är det lätt att följa dem i vardagen?

Finns det överenskomna spelregler gällande
säkerheten? Tolkar alla dem på samma sätt?

Hurdan arbetsfördelning har ni bland manskapet när 
det gäller att åtgärda olika säkerhetsavvikelser?

Har ni tillräcklig kompetens för att åtgärder
situationer? I vad skulle ni vilja ha mer handledning 
eller information?

Fungerar informationsgången och kommunikatio-
nen med de övriga instanserna? 

Fungerar redskapen (radiotelefonernas användbar-
het och funktionsduglighet; t.ex. fungerar hyttstä-
darnas radio, hur mycket styrka kräver tallrikarna 
som servitören bär under hela sitt arbetspass...)?

Stanna upp en stund och fundera kring dina möjlighe-
ter att delta i utvecklingen av säkerheten:

På vilket sätt
kan du delt

i utvecklingen
av säkerheten?

Hur sköts
säkerhetsaspekterna 

på arbetsplatsen?

Vad gör man på din arbetsplats för att leda säkerheten på 
ett förutseende sätt såväl under den avvikande situationen 
som efter den? Ni kan på arbetsplatsen med hjälp av dia-
grammet fundera kring er nuvarande utvecklingspraxis och 
skriva ner i det tomma diagrammet i bilaga 2 en samman-
fattning av de metoder som används för att leda säker-
heten på ett förutseende sätt såväl under den avvikande 
situationen som efter den. 

Bild 3
Exempel på praxis som sjöfartsorganisationerna tillämpar 
för att leda säkerheten på ett förutseende sätt såväl under 
avvikande situationer som efter dem.  

Före Under situationer Efter

Vad gör man på arbetsplatsen för att leda säkerheten på ett förutseende sätt såväl under den avvikande situationen 
som efter den? Fyll i en sammanfattning av de metoder som används för att leda säkerheten på ett förutseende 
sätt såväl under den avvikande situationen som efter den i det intilliggande diagrammet. 

HELHETSBILD AV SÄKERHETSSYSTEMET 

System för säkerhetsledning

Driftshandbok 

Riskbedömning 

Arbetstillståndsförfarande

Checklistor

Anvisningar för krishantering

Utbildning för interna defusing-
handledare & underhåll av
verksamhetsmodellen

Fartygsapotek & sjuk-
och hälsovård

Utbildning och övning av
situationer

Underhållsbesiktningar 
 
Revisioner & observationer

Hierarkin fungerar, ledning = chef

Instruktioner i närheten/på
arbetsbordet

Färdig schablon/larmdiagram

Brandbekämpningsutrustning 

Första hjälpen-utrustning,
-redskap

Kommunikation och informering 

Situationsbedömning och
slutsatser 
 

Rapportering av avvikande
situation 

Analys 

Förebyggande åtgärder
(cirkulär, systemet ändras) 

Krisstöd – samtal med persona-
len, överenskommelse om hur 
man går vidare

Behandling på gemensamt möte 
(bra/dålig respons till de berörda) 

Gemensam genomgång
tillsammans med de övriga
aktörerna  
 

I diagrammet intill (bild 3) fi nns exempel på sådan praxis 
för utveckling av säkerheten som sjöfartsorganisationerna 
har identifi erat. 
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”Verktyget är välplanerat.”

”Med hjälp av HF tool 
får man ett omfattan-
de grepp om fallet och 

kommer fram till 
slutsatser om hur man

kan gå vidare.” 

”Verktyget kan användas för att 
analysera såväl olyckor som

personalfrågor” ” ”

”

Den mänskliga
faktorn – du och alla 

andra faktorer

Under de senaste två decennierna har man börjat tänka 
att säkerhetsutvecklingen förutsätter en bättre förstå-
else av mänskligt agerade. Du kan fundera kring bland 
annat följande frågor angående den mänskliga faktorn: 

När är du särskilt pigg och uppmärksam?
Hur ofta känner du dig trött i arbetet? Hur påverkar 
känslan av vakenhet observationsförmågan, minnet, 
beslutsfattandet och arbetsprestationen? 

Är verktygen och anordningarna som du använder 
lätta att använda? Stöder de dina uppgifter?
Kan vissa verktyg utgöra ett hinder i ditt arbete? 

Vilka beslut fattas i ett team/en grupp på fartyget? 
Tas allas åsikter i beaktande vid beslutsfattandet?

Hurdana beslut lyckas ni fatta?
Varför går besluten ibland i fel riktning?

Stöder man på ditt fartyg eller i ditt rederi att saker 
utvecklas i en säker riktning? Uppskattas säkerhets-
aspekterna (eller är de ett nödvändigt ont eller en 
nödvändig utgiftspost)?

Upplever du att man på din arbetsplats lär sig från 
tidigare misstag? 

Kan och vågar man på din arbetsplats hantera
felsituationer efter att de inträff at eller begravs
de nya erfarenheterna? 

Kan en del av arbete vara slutandet av en bristande 
skicklighet eller motsägelser i praxis?

De ovan nämnda sakerna är exempel på s.k. mänskli-
ga faktorer inom sjöfarten. I hur stor grad behandlas 
detta ämne på arbetsplatsen?
Är man medveten om det?
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Åtgärder och egenskaper på individnivå

Med hjälp av verktyget intill (bild 4) kan du fundera kring och öppna ämnesområden exempelvis på följande sätt:
Vilka faktorer på bilden fungerar för närvarande på fartyget, vilka faktorer stöder säkerheten? (Ange med +)
Vilka faktorer på bilden verkar inte fungera på fartyget? Vad önskar du förbättring i? (Ange med -)
Verktyget fi nns i större storlek i bilaga 4.

1.   Yrkesskicklighet
2.   Lägesuppfattning (uppmärksamhet/observation,
      minne, beslutsfattande, reaktion)
3.   Efterlevnad av anvisningar och avtalade verksamhetsmetoder
4.   Förståelse av helhetssituationen
5.   Förutse situationer; antaganden och kontroller
6.   Arbetsbelastning (över-/underbelastning) och sätt
      att hantera den
7.   Vakenhet, trötthetstecken
8.   Livssituation, bekymmer, allmän stressnivå
9.   Ålder; mängden arbetserfarenhet och dess art
10. Hälsotillstånd och arbetsförmåga
11. Motivation, inställningar
12. Känslomässiga reaktioner, sinnestillstånd

Hantering 
av ständigt 

föränderliga 
situationer

Faktorer på organisationsnivå

Faktorer på gruppnivåArbetsverksamhet, arbetskaraktär

40. Ledarskap och ledningssystem
41. Organisations-/säkerhetskultur
42. Samarbete mellan olika organisationsnivåer och -instanser 
      (t.ex. kontor, fartyg, teknik, kvalitet och säkerhet, manskap)
43. Förståelse av fartygssäkerheten som helhet i rederiets ledning
44. Fattade beslut (bl.a. resurser; personal, materiel)
45. Förändringsledning (personalbyten, system)
46. Samarbete mellan olika aktörer, t.ex. rederier, Trafi 
47. Bolagets stöd till fartygens verksamhet (SMS/DPA)

20.  Arbetskvaliteten och -innehåll; arbetssituationens
       svårighetsgrad
21.  Arbetsmängd; tidspress, brådska
22.  Arbetsfördelning, uppgiftsbeskrivning,
       organisering av  arbetet; tydlighet
23.  Utrustning, programvaror och annan teknik
       fungerar och kan användas
24.  Arbetsmetoder och anvisningar; funktion, tydlighet
       och aktualitet
25.  Möjlighet att påverka sitt arbete och sina arbetsförhållanden
26.  Arbetsrespons, professionellt erkännande
27.  Möjlighet/förmåga att utvärdera och utveckla sina
       arbetsprocesser
28.  Säkerställa kompetensen (utbildning, övningar,
       andra inlärningsmetoder)
29.  Fysisk arbetsmiljö, arbetsförhållanden, arbetshygieniska
       faktorer (buller, klimat, belysning, temperatur; layout)

Bild 4
Diagram över mänskliga faktorer, HF tool. 

30. Enhetlig lägesbild hos alla medlemmar
31. Utnyttjande av alla gruppmedlemmars kunskap
32. Gruppens interna kommunikation (bl.a. behandling
      och rättelse av missförstånd, felaktiga tolkningar
      och missuppfattningar)
33. Gruppens struktur och sammanhållning, övrig
      gruppdynamik (sociala relationer, stämning,
      ömsesidigt stöd)
34. Kommunikation mellan olika samarbetsinstanser
      (däck, maskin, VTS, lots, bogserare, isbrytare,
      hamnen,  övriga fartyg); sjöfartsordlista;
      språkkunskaper
35. Kommunikationspraxis, bl.a. vaktbyte, skiftesbyte
36. Beslutsfattande i gruppen
      (bl.a. vakthavande befälets roll

Det intilliggande propellerformade verktyget (HF tool) är ett diagram över mänskliga faktorer, vilket ursprungli-
gen utvecklades för fl ygtrafi ksledningsutbildning samt rapportering och analys av avvikande situationer
(Teperi et. al., 2015). Verktyget har sedermera redigerats och testats inom bl.a. räddningsbranschen, undervis-
ningsväsendet, kärnkraftsindustrin och järnvägstrafi ken (Teperi, 2016). Verktyget lämpar sig för såväl förutseen-
de säkerhetsutveckling (till exempel redskap för samtal om
grupputveckling, ledningens översikter eller riskbedömning)
som undersökning och analys av oönskade händelser. 

!
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Analys av
avvikande

situationer är
lärdomsrikt 

Det räcker inte med att enbart rapportera avvikande 
situationer. Händelserna ska även analyseras och man ska 
eftersträva att dra lärdom av dem. När man analyserar 
händelserna är det nyttigt att hela arbetsgemenskaper eller 
grupper diskuterar vilka faktorer som bidrog till uppkom-
sten av en situation, hur man agerade i situationen, vad 
man lyckades med och vad som borde ha gjorts annor-
lunda. Cheferna ska agera som exempel för den övriga 
arbetsgemenskapen och göra samtalen till ett öppet forum 
för lärdomar, där man inte letar efter skyldiga till det som 
inträff at. När man har identifi erat faktorerna som bidragit 
till situationen är det enklare att hitta riktiga åtgärder som 
förbättrar säkerheten och i bredare bemärkelse även arbets-
gemenskapens agerande. 

Cheferna är nyckelpersoner även när det gäller att vidta 
korrigerande åtgärder och föra saker framåt. Många saker 
kan utvecklas med egna krafter inom arbetsgemenskapen. 
I vissa fall lönar det sig att utnyttja utomstående experter 
eller sparrningspartner.   

Tidigare presenterad mänskliga faktorn propellerformade 
verktyget kan även användas då man undersöker avvikande 
situationer och drar lärdom av dem tillsammans med en 
tredelad tidslinje. En tom tidslinje fi nns i bilaga 4 till guiden. 
Med tidslinjen på nästa sida har man åskådliggjort en ana-
lys av en avvikande situation med ett enkelt exempel med 
att ställa i ordning kaff ekokaren på kvällen inför följande 
morgon (bild 5).

Beskriv de viktigaste skedena
i händelseförloppet som en tidslinje
Vad hände före tillbudet?
Vad hände under situationen?
Hur agerade man efter situationen?

Identifi era med hjälp av parallella tidslinjer 
a. Saker som gått bra och väl genomförda åtgärder
i det ovan nämnda händelseförloppets olika skeden på 
den gröna sidan. 

b. Sådana skeden och saker som under situationen 
kunde ha skötts bättre, det vill säga bristande åtgärder 
och misslyckanden vid hantering av situationen på den 
röda sidan.

Identifi era med hjälp av HF tool faktorer som
bidragit till situationen 
När händelseförloppets skeden har placerats på 
tidslinjerna kan man på tidslinjerna utifrån HF tools 
punkter identifi era positiva och negativa faktorer som 
på något sätt bidragit till situationen i bakgrunden, 
det vill säga de var bidragande faktorer (de antingen 
stärkte eller försvagade säkerheten).

Om du vill prova HF tool/propellerformade verk-
tyget för att analysera en händelse (t.ex. som du 
tidigare råkat ut för) ska du följa följande steg: 

1

2

3
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Bild 5 De olika skedena i händelseförloppet för att ställa i ordning kaff ekokaren och faktorer som påverkade personens agerande

TIDSLINJE FÖR SAKER SOM GJORTS PÅ 

TIDSLINJE FÖR HÄNDELSEFÖRLOPPET

TIDSLINJE FÖR SAKER SOM GJORTS PÅ RÄTT SÄTT 

TID

TID

TID

Sent på kvällen 
kommer NN ihåg 

att han har en tidig 
väckning och

besluter att ställa
i ordning

kaff ekokaren

Han mäter upp 
två koppar

vatten i
kokarens

vattenbehållare

Placerar
fi ltret på plats 

Mäter upp 
kaff e för två 

koppar i fi ltret
Slår på

kokaren

Märker att 
kokaren 
börjar 

värma upp 
vattnet

Hinner 
snabbt 

stänga av 
kokaren 

Låter den
iordningställda 
kaff ekokaren 

stå tills
morgonen

 

Slår av misstag 
på kaff e-

kokaren genast 
efter att ställt 
den i ordning 
på grund av 
det invanda 

mönstret

EXEMPEL PÅ ANALYS AV HÄNDELSER MED HJÄLP AV HF TOOL:

NN förutsåg att 
han har en tidig 

väckning och
beslöt att
underlätta

morgonrutinerna

 
Hör att 

kaff ekoka-
ren är på

Reagerar 
snabbt på 
ljudet och 
räddar si-
tuationen

+2
Observation

+2 Lägesuppfattning
+5 Förutse situationen

+2
Reaktion

-2 Lägesuppfattning
-7 Trötthet

22.

Låt oss tillämpa det vardagliga exemplet på en klassisk 
sjöfartsolycka – förlisningen av bilfärjan Herald of Free 
Enterprise 1987. Bilfärjan avgick från hamnen i Zeebrugge 
med bog- och aktervisiren öppna och snart efter avgången 
började fartyget ta in vatten genom de öppna visiren till 
bildäcket och när fartyget svängde fl ödade vattnet till ena 
sidan och fartyget kantrade. Händelseförloppet som ledde 
till att bilfärjan förliste, de saker som gjordes på rätt och fel 
sätt samt de mänskliga faktorer som bidrog till händelsen 
beskrivs i följande bild 6. Analysen av händelsen kan utvid-
gas till att även omfatta räddningsarbetet och olycksunder-
sökningen. 

NN har för avsikt att på kvällen ställa i ordning kaff ekoka-
ren inför morgonen därpå. Kokaren börjar dock koka kaff e 
redan på kvällen. Varför? Vad har gått rätt och fel i denna 
situation? Vilka faktorer påverkade personens agerande i 
händelseförloppets olika skeden?

Som man kan se i detta enkla exempel med kaff ekokaren 
fi nns det fl era saker i händelseförloppet som gick till på rätt 
sätt (förutsåg en tidig väckning, ställde i ordning kaff ekoka-
ren, reagerade på ljud och räddade situationen) och på fel 
(slog av misstag på kaff ekokaren). Flera olika faktorer som 
beskrevs i tidigare presenterad mänskliga faktorn propeller-
formade verktyget påverkar personens agerande i händel-
seförloppets olika skeden, till exempel lägesuppfattning, 
förutseende av situationer, nivå av arbetskontroll, efterlev-
nad av anvisningar och överenskomna verksamhetssätt, re-
aktion och vakenhet. Genom att kontrollera dessa faktorer 
som påverkar människor kan man hjälpa personer att göra 
saker på rätt sätt i olika situationer och uppgifter. 

23.



Som exemplet med Herald of Free Enterprise visar un-
derlättar det att strukturera händelseförloppet genom att 
beskriva det på tre tidslinjer. Att fundera kring de saker 
som gjordes på rätt sätt och väl genomförda åtgärder ger 
ett nytt perspektiv på analysen och hjälper med att första 
de val som gjordes och de beslut som fattades i händel-
seförloppets olika skeden – till exempel sänktes förstäven 
genom att pumpa vatten i ballasttankarna i förstäven så att 
landgången kunde nå det översta bildäcket. Vattnet som 
pumpades in löste ett problem och man lyckades lasta far-
tyget, men när man inte pumpade ut allt vatten och förstä-
ven låg lägre än normalt, ledde det senare till en olycka. Att 
specifi cera saker och stanna upp vid vad som gjorts fel med 
hjälp av ett diagram över mänskliga faktorer underlättar att 
inse vilka faktorer som påverkade personernas agerande i 
händelseförloppets olika skeden. En sjöman missuppfattar 
båtsmannens svar som tillstånd att gå och vila i sin hytt och 
kanske sover så djupt på grund av sin trötthet att han eller 
hon inte vaknar till ”harbour stations”-utropet. Däremot 
inverkade avsaknaden av noggranna anvisningar och att 
man inte gjort upp om arbetsfördelningen på att visiren 
inte stängdes och att fartygets befälhavare inte märkte att 
de var öppna när beslutet om avgång fattades. Även på 
organisationsnivå kan identifi eras fl era faktorer som bidrog 
till uppkomsten av olyckan, såsom att rederiet inte godkänt 
fartygsbefälets tidigare förslag att installera givare som 
anger bogvisirets läge och att man inom hela branschen 
inte förstod eller ingrep i de betydande riskerna förknippa-
de med bogvisir och ro-ro-fartyg.  

Genom att analysera faktorer som påverkar människors 
agerande kan man fi nna saker som bör utvecklas och fak-
torer som man i framtiden på individ-, grupp- och orga-
nisationsnivå bör fästa uppmärksamhet vid och åtgärda. 
Exempel på åtgärder som utifrån olyckan med Herald of 
Free Enterprise bör vidtas är att förtydliga arbetsfördelning-
en och anvisningarna samt installera varningsljus eller en 
skärm på bryggan som visar bogvisirets läge. 

HF tool medför ett nytt perspektiv och hjälper med att dra 
lärdom av avvikande situationer eller olyckor, men i enlig-
het med det nya säkerhetstänkandet kan man med hjälp 
av verktyget lika bra analysera saker som gjorts på rätt sätt 
eller normal verksamhet. Det är i denna riktning säkerhets-
tänkandet bör utvecklas.

TIDSLINJE FÖR SAKER SOM GJORTS PÅ  

TIDSLINJE FÖR HÄNDELSEFÖRLOPPET  

TIDSLINJE FÖR SAKER SOM GJORTS PÅ RÄTT SÄTT

TID

TID

TID

Man lyckas
lasta fartyget 

trots tidvattnet 
som är högre 

än normalt och 
den onormala 
lasthamnen 

En av sjömännen
slutför underhållsarbe-

tet. Sjömannen
försöker be

båtsmannen om
tillstånd att ta en paus

Båtsmannen
märker den avvi-
kande situationen 

(visiret öppet)

Kaptenen ombord på 
ett annat fartyg insåg 
tidigare risken med 
öppet bogvisir, hade 
begärt en varnings-

lampa

19.

Bild 6 Händelserna som ledde till att bilfärjan förliste och de bidragande faktorerna. 

EXEMPEL PÅ ANALYS AV HÄNDELSER MED HJÄLP AV HF TOOL:

I hamnen hade 
man int
 beaktat

tidvattnet

Tankarna tömde
 inte helt och hållet 

på vatten

Sjömannen antar att 
han eller hon fått till-
stånd att gå till hytten 
för att ta en paus då 

sjömannen meddelade 
att underhållsarbetet 

var gjort och båtsman-
nen svarade;

”That will do.”

Båtsmannen tar 
inte itu med det 

öppna visiret,
eftersom det inte

är hans ansvar

Överstyrmannen
antog att sjömannen
hade gått till visirets 
styrpanel och gick
själv till bryggan

Sjömannen vaknar 
inte till ”harbour 
stations”-utropet

Fartygstypen 
är till naturen 

instabilt

Fartyget passar 
inte hamnen

i fråga

Befälhavare
 antog att bogvisiret 
var stängt, då inget

annat anmäldes

Bogvisiret öppnas 
horisontellt så

kaptenen ser inte 
dess läge från 

bryggan

Fartyget är på
en avvikande 

rutt,
i Zeebrugge 

endast
1 landgång

Vattnet i ballasttan-
karna pumpades inte

ut innan fartyget
avgick -> förskeppet 

låg cirka en meter
lägre än normalt

Båtsmannen
lämnar som siste
man bildäcket,

lägger märke till
det öppna visiret,
men stänger det

inte eftersom
det inte är hans

uppgift 

Fartyget avgår
från hamnen med

bog- och
aktervisiren öppna

19:05

När fartyget 
svänger 

fl ödar vattnet 
till ena sidan 
och fartyget 

kantrar

19:25

Tidvattnet är högre 
än normalt. Förstä-
ven sänktes genom 
att pumpa vatten  
i ballasttankarna 
i förstäven så att 

landgången kunde 
nå det översta

bildäcket

 

Sjömannen som
ansvarar för att 

stänga bogvisiret 
slutför under-

hållsarbetet, tar
en paus och går till 
hytten och somnar

Offi  ciellt är det
styrmannen som

ansvarar för att visiret 
stängs, men

styrmannen ska enligt 
föreskrifterna vara på 
bryggan 15 minuter 

före avgång

Det börjar läcka in 
vatten på bildäcket 
med en hastighet
av 200 ton per mi-
nut när farten ökar, 
bogvisiret är öppet 
och förskeppet är 
lägre än normalt

Fartygets bogvisir stängs intea 

+2 Lägesuppfattning
+5 Förutseende och

säkerställande

+2 Observation+1 Yrkesskicklighet
+34 Kommunikation 

+1 Yrkesskicklighet
+2 Problemlösning

- 23
Användbarhet 

- 44 Fattade beslut 

-34 Kommunikation
- 5 Antaganden

- 23 Användbarhet
- 44 Fattade beslut
 -31 Utnyttjande av

kunskap

- 2 Lägesuppfattning
 

- 32 Missuppfattning - 11 Motivation, 
inställningar

- 22 Anvisningar 
och arbetsfördel-

ning

- 23
Funktions-
duglighet 

- 44
Fattade 
beslut

-7 Trötthet
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KollegaStöd tryggar 
arbets- och

funktionsförmågan 
efter avvikande

situationer

”Den är ganska lätt
att genomföra,

det är ett ganska
lätt verktyg.”

”””Enkelt,
lätt att ta till sig.”

Kan det på din arbetsplats uppstå skuldkänslor efter en 
säkerhetsavvikelse? Kan tillbud orsaka upprördhet eller 
skrämsel eller kan personalen ha andra symtom eller 
känslor efter en händelse?  Finns det behov av kollegialt 
stöd och att det snabbt hålls avlastningssamtal? 

KollegaStöd-samtal är psykiska första hjälpen, som 
en kollega för med en annan*. Syftet med det är att 
normalisera eventuella symtom och reaktioner efter 
en avvikande situation samt bevara arbets- och funk-
tionsförmågan hos dem som råkat ut för en avvikande 
situation. De är som ett ”psykiskt plåster” för anställda 
som råkat ut för en avvikande situation. Samtalen förs 
så snart som möjligt (inom 8–12 timmar) efter en avvi-
kande situation.

* Bild 7.

Det är viktigt att man under ett KollegaStöd-samtal går 
igenom alla skeden i SAFER*. Samtalet börjar med att man 
hittar en lugn plats och omgivning. Det är viktigt att per-
sonen som råkat ut för en avvikande situation får berätta 
fritt om det som inträff at och med egna ord samt ventilera 
känslor som händelsen väckt. Det är viktigt att den som ger 
KollegaStödet för fram information och normaliserar situa-
tionen samt berättar att de känslor, reaktioner och symtom 
som händelsen gett upphov till är helt normala, även om 
själva händelsen är helt exceptionell och onormal.

Man kan ha till hjälp den bifogade symtomtabellen (Appen-
dix 6), i vilken samlats fyra olika symtom som kan uppstå 
efter en avvikande situation (Mitchell 2006). Man kan också 
fundera om det även av en chockerande händelse går att 
dra några lärdomar för framtiden. Under det sista skedet i 
KollegaStöd-samtalet ska man uppmuntra den som råkat ut 
för en avvikande situation och se till att han eller hon klarar 
sig; man kan tillsammans utvärdera om personen kan fort-
sätta arbeta eller gå hem utan ytterligare hjälp. Det är också 
viktigt att berätta att personen kan ta kontakt på nytt eller 
var det vid behov fi nns hjälp att få, eller lova att man ringer 
exempelvis följande dag för att fråga hur personen mår. 

Förfarandet för psykiska första hjälpen avviker från det 
professionella avlastningsstödet som till exempel företags-
hälsovården erbjuder (vilket i allmänhet kallas debriefi ng) 
då det gäller stöd från kollega till kollega: Delar av perso-
nalen utbildas till stödpersoner som har behörighet att gå 
igenom lindriga och måttliga avvikande situationer i sin 
arbetsgemenskap. Allvarliga avvikande situationer ska fort-
sättningsvis behandlas av företagshälsovården eller andra 
utomstående experter. Man har erhållit positiva resultat från 
Helsingfors stads pilotprojekt (mer information om pilotpro-
jektet Hetipurku via länken i källförteckningen).

!
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Kuva 7. Henkisen ensiavun keskustelumalli (Kollegatuki).

S

F

R
A E

”Förfl ytta er”  ”Uppmuntra, se till
att den andra klarar  

SAFER
-skeden

”Låt den
andra berätta” 

”Informera,
normalisera” 

”Humör, känslor”  

Bild 7.
Samtalsmodell för psykiska första hjälpen
(KollegaStöd). 28. 29.

S
A
F
E
R

Förfl ytta er
”Ska vi gå dit?”
”Vill du ha vatten?”

Uppmuntra, se till att den andra klarar sig 
”Hur känner du dig, går du hem/återgår du till jobbet?”
”Orkar du vidare härifrån?” 
”Vila ut över natten, jag kan ringa dig i morgon” 

Informera, normalisera
”Så här kan det komma att vara, så här känns det kanske nu”
”Det är normalt att reagera på det här viset” (symtomlistan)
”Kan man lära sig något av detta?” 
”Kom ihåg att undvika alkohol, gå hellre ut och promenera” 

Humör, känslor 
”Hur känner du dig?”
”Hur reagerade du, fi ck du några symtom?”
”Jag kan bara föreställa mig”
”Så skulle också jag känna mig” 

Låt den andra berätta
”Vad hände egentligen?” 
”Vilka tankar väckte det hos dig?”



Fundera på arbetsplatsen tillsammans kring säker-
hetsrelaterade utvecklingsbehov och planera och 
välj ut konkreta åtgärder för att utveckla säkerhe-
ten. Ni kan väcka diskussion och granska ämnet med 
hjälp av bland annat följande frågor. För att detta 
verkligen ska ge resultat är det viktigt att se till att 
det fi nns förutsättningar och tillräcklig befogenhet 
att genomföra åtgärderna (frågorna 3 och 5) samt 
komma överens om ansvarspersoner, tidtabell för 
genomförande och uppföljning av de genomförda 
åtgärderna (frågorna 6–9).

(Teperi & Leppänen, 2010: From crisis to development)

Fartygens egna
utvecklingsplaner

för framtiden

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vilka säkerhetsaspekter sköts bra
på arbetsplatsen/fartyget?
Vad har gjorts bra inom rederiet?

Vilka säkerhetsrelaterade faktorer på
arbetsplatsen ska ni ta itu med till följande?
Välj 1–3 objekt

Vad bör man göra åt dem konkret?

Finns det nackdelar med att genomföra dessa 
åtgärder? Vad förutsätter dessa åtgärder av
dig och arbetsgemenskapen?

Vilka fördelar medför utvecklingen av dessa 
saker för dig och arbetsgemenskapen?

Vem besluter om utvecklingen av dessa saker? 
Vem eller vilken instans behandlar och
godkänner dessa?

Vem ansvarar för att de genomförs?
Vem genomför de önskade åtgärderna?
Utse en ansvarsperson.

Hur följer ni upp genomförandet av åtgärderna? 
Kom överens om vem eller vilken instans som 
genomför uppföljningen.

När ämnar ni nästa gång ta upp ärendet till
behandling?

Ange en tidtabell för genomförandet av
åtgärderna.
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MÅTTLIGT AVVIKANDE SITUATIONER

LINDRIGT AVVIKANDE SITUATIONER 

ALLVARLIGA
AVVIKANDE

SITUATIONER 

Vilka vardagliga säkerhetsavvikelser inträff ar på arbetsplatsen?
Fyll i typiska avvikelser som ni identifi erat i pyramiden nedan. 

BILAGA 1. ANALYS AV SÄKERHETSLÄGET 

Före Under situationer Efter

(Fyll i) (Fyll i) (Fyll i)

Vad gör man på arbetsplatsen för att leda säkerheten på ett förutseende sätt såväl under den avvikande 
ituationen som efter den? Fyll i en sammanfattning av de metoder som används för att leda säkerheten på
ett förutseende sätt såväl under den avvikande situationen som efter den i det intilliggande diagrammet.

BILAGA 2. HELHETSBILD AV SÄKERHETSSYSTEMET 
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ENNEN AIKANA Missä toimimme hyvin?

ENNEN TILANNETTA Missä toimimme hyvin?

BILAGA 3. FALLANALYS 

Kan du analysera säkerhetsavvikelser på arbetsplatsen och bedöma åtgärderna som vidtas för att lösa säker-
hetsavvikelser? Beskriv vad som skett i varje skede (före, under, efter situationen) och beskriv hur ni agerade. 

FÖRE SITUATIONEN 
Vad kunde vi ha gjort bättre? 

UNDER SITUATIONEN 
Vad kunde vi ha gjort bättre?

FÖRE SITUATIONEN Vad hände? 

EFTER SITUATIONEN  Vad hände? 

FÖRE SITUATIONEN Vad gjorde vi bra?

UNDER SITUATIONEN Vad gjorde vi bra?

UNDER SITUATIONEN Vad hände? 

EFTER SITUATIONEN Vad gjorde vi bra? EFTER SITUATIONEN 
Vad kunde vi ha gjort bättre? 

18.

Hantering 
av ständigt 

föränderliga 
situationer

Åtgärder och egenskaper på individnivå

Faktorer på organisationsnivå

Faktorer på gruppnivåArbetsverksamhet, arbetskaraktär
20.  Arbetskvaliteten och -innehåll; arbetssituationens
       svårighetsgrad
21.  Arbetsmängd; tidspress, brådska
22.  Arbetsfördelning, uppgiftsbeskrivning,
       organisering av  arbetet; tydlighet
23.  Utrustning, programvaror och annan teknik
       fungerar och kan användas
24.  Arbetsmetoder och anvisningar; funktion, tydlighet
       och aktualitet
25.  Möjlighet att påverka sitt arbete och sina arbetsförhållanden
26.  Arbetsrespons, professionellt erkännande
27.  Möjlighet/förmåga att utvärdera och utveckla sina
       arbetsprocesser
28.  Säkerställa kompetensen (utbildning, övningar,
       andra inlärningsmetoder)
29.  Fysisk arbetsmiljö, arbetsförhållanden, arbetshygieniska
       faktorer (buller, klimat, belysning, temperatur; layout)

30. Enhetlig lägesbild hos alla medlemmar
31. Utnyttjande av alla gruppmedlemmars kunskap
32. Gruppens interna kommunikation (bl.a. behandling
      och rättelse av missförstånd, felaktiga tolkningar
      och missuppfattningar)
33. Gruppens struktur och sammanhållning, övrig
      gruppdynamik (sociala relationer, stämning,
      ömsesidigt stöd)
34. Kommunikation mellan olika samarbetsinstanser
      (däck, maskin, VTS, lots, bogserare, isbrytare,
      hamnen,  övriga fartyg); sjöfartsordlista;
      språkkunskaper
35. Kommunikationspraxis, bl.a. vaktbyte, skiftesbyte
36. Beslutsfattande i gruppen
      (bl.a. vakthavande befälets roll

1.   Yrkesskicklighet
2.   Lägesuppfattning (uppmärksamhet/observation,
      minne, beslutsfattande, reaktion)
3.   Efterlevnad av anvisningar och avtalade verksamhetsmetoder
4.   Förståelse av helhetssituationen
5.   Förutse situationer; antaganden och kontroller
6.   Arbetsbelastning (över-/underbelastning) och sätt
      att hantera den
7.   Vakenhet, trötthetstecken
8.   Livssituation, bekymmer, allmän stressnivå
9.   Ålder; mängden arbetserfarenhet och dess art
10. Hälsotillstånd och arbetsförmåga
11. Motivation, inställningar
12. Känslomässiga reaktioner, sinnestillstånd

BILAGA 4. DIAGRAM ÖVER MÄNSKLIGA FAKTORER – HF TOOL  

40. Ledarskap och ledningssystem
41. Organisations-/säkerhetskultur
42. Samarbete mellan olika organisationsnivåer och -instanser 
      (t.ex. kontor, fartyg, teknik, kvalitet och säkerhet, manskap)
43. Förståelse av fartygssäkerheten som helhet i rederiets ledning
44. Fattade beslut (bl.a. resurser; personal, materiel)
45. Förändringsledning (personalbyten, system)
46. Samarbete mellan olika aktörer, t.ex. rederier, Trafi 
47. Bolagets stöd till fartygens verksamhet (SMS/DPA)
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TID

TID

TID

BILAGA 5.

TIDSLINJE FÖR SAKER SOM GJORTS PÅ RÄTT SÄTT 

TIDSLINJE FÖR HÄNDELSEFÖRLOPPET 

TIDSLINJE FÖR SAKER SOM GJORTS PÅ  

BILAGA 6. SAMTALSMODELL FÖR PSYKISKA FÖRSTA HJÄLPEN (KOLLEGASTÖD)   

Kuva 7. Henkisen ensiavun keskustelumalli (Kollegatuki).

S

F

RSAFER 
skeden

A E
Saker som dyker upp under 

KollegaStöd-samtal behandlas 
alltid konfi dentiellt. 

FÖRFLYTTA ER
”Ska vi gå dit?”
”Vill du ha vatten?”

LÅT DEN ANDRA BERÄTTA
”Vad hände egentligen?” 
”Vilka tankar väckte det hos dig?”

HUMÖR, KÄNSLOR 
”Hur känner du dig?”
”Hur reagerade du, fi ck du några symtom?”
”Jag kan bara föreställa mig”
”Så skulle också jag känna mig” 

INFORMERA, NORMALISERA
”Så här kan det komma att vara,
så här känns det kanske nu”
”Det är normalt att reagera på det här
viset” (symtomlistan)
”Kan man lära sig något av detta?” 
”Kom ihåg att undvika alkohol, gå hellre ut och promenera”
 
UPPMUNTRA, SE TILL ATT DEN ANDRA KLARAR SIG 
”Hur känner du dig, går du hem/återgår du till jobbet?”
”Orkar du vidare härifrån?” 
”Vila ut över natten, jag kan ringa dig i morgon” 

”Förfl ytta er” ”Uppmuntra, se
till att den andra

klarar sig” 

”Humör, känslor” 

”Låt den andra
berätta” 

”Informera,
normalisera”

Fysiska symtom Kognitiva symtom Emotionella symtom Funktionella symtom

svettning koncentrationssvårigheter känslochock överdriven alkoholkonsumtion; 
läkemedel

snabb andhämtning försvagad observationsförmåga rädsla, hat, sorg osocialt beteende

hjärtklappning problem med minnet depression, hjälplöshet överreaktion på omgivningen

sömnstörningar förvirring växlande sinnesstämning isolering, undvikande beteende 

muskelkramper mardrömmar skuldkänsla oförmåga att vila, rastlöshet, oro

känningar i kroppen påträngande föreställningar, 
minnen och tankar säkerhet

Fyra olika slags potentiella symtom  (Jeff rey Mitchell 2006, 59-60; Teperi ym. 2016) 

(Mitchell, J. 2006; Teperi et. al. 2016)36. 37.



BILAGA 7. BEGREPP SOM GÄLLER AVVIKANDE SITUATIONER OCH DEFINITION AV DEM   

Regelbrott 
(non-conformity)
= en situation där objektiva
bevis visar att något krav
i ISM-koden inte uppfylls

RAPPORTERING AV
AVVIKANDE SITUATION 
(incident reporting)
= metoder som omfattar rapportering och analys 
av regelbrott, olyckor och tillbud som avses i para-
graf 9 i ISM-koden 

Tillbud
(hazardous occurrence)
= ett händelseförlopp som kan 
leda till förlust, till exempel 
personskador, miljöskador eller 
skador för aff ärsverksamheten

Olycka
(accident)
= en händelse eller ett 
händelseförlopp som leder 
till person-, materiella eller 
miljöskador   

Termen
hotande händelse
(A near miss case)
användas som synonym 
till tillbud 

Därtill har termer som defect och deviation etablerat sig i språkbruket vid rederierna. VTS:s system för rapportering av 
avvikande situationer består av tre nivåer: interna rapporter, rapporter om överträdelse av sjövägsreglerna och incident
rapporter.

Defi nition av termer som används i denna guide
(Lappalainen 2016) 38.
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Det är allmänt känt att grunden till avvikande händelser, tillbud och olyckor 
ligger i ”svagheter i säkerhetskulturen” eller ”den mänskliga faktorn”.
Men vad betyder det? Vad är det som inte fungerat i praktiken? 
Denna guide strävar efter att studera de mycket abstrakta termerna kring 
den mänskliga faktorn och säkerhetskultur och göra dem lättförståeliga. Ter-
men mänsklig faktor har ofta en negativ prägel i allmänt språkbruk.
I denna guide läggs fram ett nytt perspektiv på och ett nytt sätt att bru-
ka denna term. Vad har vi gjort rätt och varför? Vad kunde ha gjorts på ett 
bättre sätt? Vad skapar säkerhet? Säkerhet är i allmänhet i sista hand då 
människor gör saker på rätt sätt.

Tillsammans som ett system kan vi förutse avvikelser och olyckor eller lindra 
följderna av avvikande situationer som redan inträff at. Eff ekterna av stör-
ningar och risker förblir lindringa, sker mer sällan och vi förstår varför och 
hur de uppstår. 

Syftet med denna guide är att uppmuntra sjöfarare och aktörer inom sjöfart 
att tillsammans utveckla säkerheten. I guiden har samlats resultat, lärdomar 
och insikter från forskningsprojektet Utvärdering och utveckling av säker-
hetskulturen inom sjöfarten – kontroll av mänskliga faktorer ger bättre säker-
het (Merenkulun turvallisuuskulttuurin arviointi ja kehittäminen - parempaa 
turvallisuutta inhimillisten tekijöiden hallinnalla) (SeaSafety). I guiden ingår 
även de verktyg och modeller för utveckling av säkerheten som användes och 
vidareutvecklades under workshopparna i projektet SeaSafety.  

Vi hoppas att guiden väcker nya idéer och
diskussion på arbetsgolvet och i mässen. ISBN 978-952-261-713-2 (pdf)


